
P7_TA(2013)0068 

Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που 

περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ***Ι 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με 

την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας 

του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0147), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να 

γνωμοδοτήσει (C7-0105/2012), 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης 

νομικής βάσης, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

23ης Μαΐου 20121, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας (A7-0033/2013), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 

293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή. 

 

                                                 
1  ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 145. 

P7_TC1-COD(2012)0074 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 



12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού 

από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και την 

τροποποίηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου [Τροπολογία 1] 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 31 και 32 το άρθρο 192 

παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταρτίσθηκε κατόπιν 

γνωμοδότησης ομάδας προσωπικοτήτων που ορίζονται από την Επιστημονική και Τεχνική 

Επιτροπή μεταξύ των ειδικών επιστημόνων των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 31 της 

Συνθήκης, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αφού ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αποφασίζοντας με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία2, [Τροπολογία 2] 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 

(-1)  Σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος βασίζεται 

στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης και συνεισφέρει στην 

επίτευξη στόχων όπως η συντήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας των προσώπων. [Τροπολογία 3] 

(1) Η κατάποση νερού συγκαταλέγεται στις οδούς εισαγωγής ραδιενεργών επιβλαβών 

ουσιών στο ανθρώπινο σώμα. Η κατάποση ραδιενεργών ισοτόπων ή 

ραδιονουκλιδίων μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα υγείας. Σύμφωνα 

                                                 
1  ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 145. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013. 



με την οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου1, η συμβολή των πρακτικών που 

συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες στην έκθεση του πληθυσμού στο 

σύνολό του, λαμβανομένης υπόψη της επί μακρόν σωρευτικής έκθεσης, πρέπει να 

διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι εύλογα εφικτό. [Τροπολογία 4] 

(1α)  Η απομάκρυνση των ραδιενεργών ισοτόπων από το νερό μέσω διήθησης έχει ως 

αποτέλεσμα να μετατρέπονται τα φίλτρα σε ραδιενεργά απόβλητα που πρέπει στη 

συνέχεια να απορρίπτονται με προσοχή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. 

[Τροπολογία 5] 

 

(1β)  Η διαδικασία απομάκρυνσης των ραδιενεργών ισοτόπων από το νερό εξαρτάται 

από τα εθνικά εργαστήρια, την τακτική επικαιροποίηση των μετρήσεων και την 

έρευνα. [Τροπολογία 6] 

(1γ)  Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στην έκθεση που δημοσιεύεται 

ανά τριετία σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα του πόσιμου νερού είναι 

ελλιπείς ή δεν περιλαμβάνουν στοιχεία όσον αφορά τα επίπεδα ραδιενέργειας στο 

πόσιμο νερό. [Τροπολογία 7] 

(1δ)  Προκειμένου να μειωθεί το κόστος της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, είναι 

αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων. [Τροπολογία 8] 

(2) Λόγω της σημασίας την οποία έχει για την ανθρώπινη υγεία η ποιότητα του νερού 

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 

πληθυσμού, επιβάλλεται να θεσπιστούν κοινά ποιοτικά πρότυπα για το νερό που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, επιβάλλεται να θεσπιστούν σε κοινοτικό 

επίπεδο ποιοτικά πρότυπα που τα οποία να λειτουργούν ως δείκτες, καθώς και να 

προβλεφθεί η παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων αυτών. [Τροπολογία 9] 

 

                                                 
1  Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των 

βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του 
πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 
της 29.6.1996, σ. 1). 



(3) Η οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου1, περιλαμβάνει ήδη ενδεικτικές παραμέτρους για 

τις ραδιενεργές ουσίες στο παράρτημα Ι μέρος Γ, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για 

την παρακολούθηση στο παράρτημα ΙΙ. Ωστόσο, οι παράμετροι αυτές εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής των βασικών κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 30 της συνθήκης 

Ευρατόμ. [Τροπολογία 10] 

(3α)  Οι παραμετρικές τιμές βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική εμπειρία, 

λαμβανομένης υπόψη της αρχής της προφύλαξης δράσης. Οι τιμές αυτές 

επελέγησαν ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διά βίου κατανάλωση νερού που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβάνοντας ως σημείο αναφορά τους 

πλέον ευάλωτους πολίτες, και να εξασφαλίζεται έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της 

υγείας. [Τροπολογία 11] 

 

(4) Συνεπώς, οι απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας 

στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να θεσπιστούν με ειδική νομοθετική 

πράξη, η οποία συσχετισθούν με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία σχετικά με τις άλλες χημικές ουσίες που βρίσκονται στο νερό, οι οποίες 

έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το μέτρο 

αυτό θα διασφαλίσει την ενότητα, τη συνοχή και την πληρότητα της νομοθεσίας περί 

ακτινοπροστασίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 

βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΛΕΕ. 

[Τροπολογία 12] 

(5) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, Με την παρούσα οδηγία η οποία εκδίδεται βάσει 

της Συνθήκης Ευρατόμ, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις διατάξεις 

επικαιροποιούνται οι ενδεικτικές παράμετροι που προβλέπονται στο παράρτημα Ι 

μέρος Γ της οδηγίας 98/83/EΚ που αφορούν τη μόλυνση του πόσιμου νερού από 

ραδιενέργεια και θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο της παρουσίας 

ραδιενεργών ουσιών στο πόσιμο νερό. [Τροπολογία 13] 

 

                                                 
1  Οδηγία 98/83/EK του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα 

του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32). 



(6) Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο κράτος 

μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνο υποχρεούται 

να εξακριβώσει την αιτία, να αξιολογήσει το επίπεδο κινδύνου για την ανθρώπινη 

υγεία, μεταξύ άλλων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και, εφόσον το κρίνει 

απαραίτητο, να λαμβάνει τις δυνατότητες παρέμβασης και να λάβει, σε συνάρτηση 

με τα εν λόγω αποτελέσματα, μέτρα με σκοπό να διασφαλίσει ότι η υδροδότηση 

συμμορφώνεται προς τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται από την παρούσα 

οδηγία το συντομότερο δυνατόν. Αυτά τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την 

αποκατάσταση της ποιότητας μπορεί να εκτείνονται έως και την παύση λειτουργίας 

της οικείας εγκατάστασης εάν η ποιότητα του νερού απαιτεί τη λήψη των εν λόγω 

μέτρων. Πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε μέτρα που διορθώνουν την αιτία του 

προβλήματος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως για τους 

κινδύνους, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρχές, τον χρόνο που είναι 

απαραίτητος προκειμένου να αποφέρουν αποτελέσματα τα ληφθέντα διορθωτικά 

μέτρα. [Τροπολογία 14] 

(7) Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται, επαρκώς και με τον κατάλληλο τρόπο, 

πλήρως σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση μέσω δημοσιεύσεων στις οποίες έχουν εύκολη πρόσβαση. 

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με περιοχές που κινδυνεύουν από 

δυνητικές πηγές ραδιενεργής μόλυνσης καθώς και σχετικά με την ποιότητα του 

νερού σε περιφερειακό επίπεδο, τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών ανά πάσα 

στιγμή από τις τοπικές διοικήσεις. [Τροπολογία 15] 

 

(7α)  Είναι απαραίτητο το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να συμπεριλαμβάνει 

το νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ειδών διατροφής. [Τροπολογία 16] 

(8) Επιβάλλεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα φυσικά 

μεταλλικά νερά και τα νερά που αποτελούν φάρμακα, δεδομένου ότι για τα 

συγκεκριμένα είδη νερού έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες με την οδηγία 2009/54/ΕΚ 



του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2. Εντούτοις η Επιτροπή, το 

αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρέπει να 

υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/54/ΕΚ, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστούν οι απαιτήσεις ελέγχου για το φυσικό μεταλλικό νερό με τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 98/83/ΕΚ. Η 

παρακολούθηση των νερών που τοποθετούνται σε φιάλες ή δοχεία και προορίζονται 

για πώληση, πλην των φυσικών μεταλλικών νερών, με σκοπό την εξακρίβωση της 

συμμόρφωσης των επιπέδων των ραδιενεργών ουσιών με τις παραμετρικές τιμές της 

παρούσας οδηγίας, πρέπει να διεξάγεται βάσει των αρχών της ανάλυσης κινδύνου και 

κρίσιμων σημείων (HACCP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3. [Τροπολογία 17] 

 

(9) Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αυστηρά προγράμματα παρακολούθησης 

για να ελέγχουν σε τακτική βάση αν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 18] 

(10) Για την ανάλυση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι που να εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη 

συγκρισιμότητα των λαμβανόμενων αποτελεσμάτων. Τα σχετικά προγράμματα 

παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για τις τοπικές ανάγκες και να 

τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης που θεσπίζονται στην παρούσα 

οδηγία. [Τροπολογία 19] 

(10α)  Η διαχείριση της φυσικής ραδιενέργειας και των ανθρώπινων μολύνσεων πρέπει να 

είναι διαφορετική και να πραγματοποιείται σύμφωνα με διακριτά δοσιμετρικά 

κριτήρια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι πυρηνικές 

                                                 
1  Οδηγία 2009/54/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών 
μεταλλικών νερών (ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45). 

2  Οδηγία 2001/83/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67). 

3  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1). 



δραστηριότητές τους να μην οδηγούν στη μόλυνση των πηγών πόσιμου νερού. 

[Τροπολογία 20] 

(11) Δεδομένου ότι η σύσταση 2001/928/Ευρατόμ της Επιτροπής1 πραγματεύεται τη 

ραδιολογική ποιότητα των πηγών προμήθειας πόσιμου νερού όσον αφορά το ραδόνιο 

και τα μακρόβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου, τα συγκεκριμένα ραδιονουκλίδια 

είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

 

(11α)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα, οι 

παραμετρικές τιμές, οι συχνότητες και οι μέθοδοι της παρούσας οδηγίας για την 

παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών πρέπει να είναι συμβατές με την οδηγία 

2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και με την οδηγία 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι, 

σε περίπτωση αναθεώρησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, και της οδηγίας 2006/118/ΕΚ, θα γίνει αναφορά 

στην παρούσα οδηγία, με στόχο την πλήρη προστασία όλων των μορφών υδάτων 

έναντι της μόλυνσης από ραδιενεργές ουσίες, [Τροπολογία 21] 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

 

Άρθρο1 

Αντικείμενο 

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει αφορά τις εναρμονισμένες απαιτήσεις προστασίας ποιότητας 

του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχο την προστασία της υγείας 

του πληθυσμού από τις επιβλαβείς συνέπειες της μόλυνσης του νερού από ραδιενεργές ουσίες 

                                                 
1  Σύσταση 2001/928/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, περί της 

προστασίας του πληθυσμού από την έκθεση σε ραδόνιο στις παροχές πόσιμου νερού (ΕΕ 
L 344 της 28.12.2001, σ. 85). 

2  Οδηγία 2006/118/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 
και την υποβάθμιση (EE L 372 της 27.12.2006, σ. 19).  

3  Οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων (EE L 327 της 22.12.2000, σ. 1). 



που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και προβλέπει παραμετρικές τιμές, 

συχνότητες και μεθόδους για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών. [Τροπολογία 22] 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 

98/83/ΕΚ. 

 

Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1)  «ραδιενεργός ουσία»: κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα ραδιονουκλίδια, 

των οποίων η ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν μπορεί να αγνοηθεί σε ό, τι αφορά 

την προστασία από τις ακτινοβολίες· 

2)  «ολική ενδεικτική δόση» (ΟΕΔ): η δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια ενός 

έτους λόγω κατάποσης του συνόλου των ραδιονουκλιδίων των οποίων η παρουσία 

ανιχνεύθηκε στο νερό, είτε φυσικής είτε τεχνητής προέλευσης, με εξαίρεση το 

κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου· 

3)  «παραμετρική τιμή»: η τιμή με την οποία συμμορφώνεται το νερό που προορίζεται 

για ανθρώπινη κατανάλωση. Εάν σημειώνεται υπέρβαση της παραμετρικής τιμής, 

τα κράτη μέλη αξιολογούν το επίπεδο του κινδύνου που συνδέεται με την παρουσία 

ραδιενεργών ουσιών και, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης 

λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 23] 

 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 98/83/ΕΚ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 3 της εν λόγω οδηγίας και εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου το άρθρο 3 παράγραφος 2 αυτής. [Τροπολογία 24] 



Άρθρο 4 

Γενικές υποχρεώσεις 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 

96/29/Ευρατόμ, Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση 

κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν ότι το νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη οδηγό βέλτιστων πρακτικών. 

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της 

σημερινής ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή πόσιμου νερού. [Τροπολογία 25] 

Αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που θα ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την 

απομόνωση των πυρηνικών αποβλήτων από το περιβάλλον μετά από φυσική καταστροφή. 

[Τροπολογία 26] 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι τα 

ραδιενεργά απόβλητα από το πόσιμο νερό που έχει υποστεί διήθηση απορρίπτονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες 

γραμμές που αφορούν την εν λόγω διαδικασία. [Τροπολογία 27] 

Τα κράτη μέλη διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου για τους χώρους απόθεσης ραδιενεργών 

αποβλήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα ή σε άλλες πηγές 

πόσιμου νερού ή που ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. 

[Τροπολογία 28] 

 

Η Επιτροπή διενεργεί μελέτη για τις επιπτώσεις συνδυασμού παραγόντων που ενδέχεται να 

έχει ο συγκερασμός άλλων χημικών ουσιών με ραδιενεργές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο 

νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης 

αυτής η Επιτροπή επικαιροποιεί τη σχετική νομοθεσία. [Τροπολογία 29] 



Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/EK στα κράτη μέλη. 

[Τροπολογία 30] 

Άρθρο 5 

Παραμετρικές τιμές 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν παραμετρικές τιμές εφαρμοστέες στην παρακολούθηση των 

ραδιενεργών ουσιών που περιέχει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το 

παράρτημα I. Όσον αφορά το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και προορίζεται για 

πώληση, αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των αρχών της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου (HACCP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004. 

 

Άρθρο 6 

Παρακολούθηση 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική και ακριβή παρακολούθηση της ποιότητας του 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, ώστε να εξακριβώνουν ότι οι 

συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών δεν υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 5. Η παρακολούθηση λαμβάνει υπόψη την επί μακρόν σωρευτική 

έκθεση του πληθυσμού και διενεργείται ως μέρος των ελέγχων που εμφαίνονται στο άρθρο 7 

της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Περιλαμβάνει αναλύσεις που λειτουργούν ως αναφορά με σκοπό τον χαρακτηρισμό του 

ραδιολογικού περιεχομένου του νερού και τη βελτιστοποίηση της αναλυτικής στρατηγικής 

και των περιοδικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους του 

παραρτήματος ΙΙΙ. Η συχνότητα της παρακολούθησης για περιοδικές αναλύσεις μπορεί να 

προσαρμόζεται μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου, βάσει των 

αποτελεσμάτων των αναλύσεων αναφοράς που είναι υποχρεωτικές σε όλες τις περιπτώσεις. 

Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και θέτουν στη διάθεση 

του κοινού τόσο τους λόγους της απόφασής τους όσο και τα αποτελέσματα των σχετικών 

αναλύσεων αναφοράς. [Τροπολογία 31] 

 

Άρθρο 7 



Σημεία δειγματοληψίας 

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν δείγματα: 

α) για νερό που παρέχεται από δίκτυο διανομής, σε σημείο εντός της ζώνης παροχής ή 

στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι από τη 

δειγματοληψία αυτή προκύπτουν οι ίδιες ή υψηλότερες μετρούμενες τιμές των 

σχετικών παραμέτρων· 

β) για νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο εξόδου του νερού από το βυτίο· 

γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σημείο τοποθέτησης 

του νερού στις φιάλες ή τα δοχεία. 

δ) για νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, στο σημείο χρήσης 

του νερού στην επιχείρηση. 

 

Άρθρο 8 

Δειγματοληψία και ανάλυση 

1.  Λαμβάνονται δείγματα αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που 

καταναλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και υποβάλλονται σε ανάλυση με τις 

μεθόδους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.  

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο υποβάλλονται σε 

ανάλυση δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διαθέτει σύστημα αναλυτικού 

ποιοτικού ελέγχου και ότι το σύστημα αυτό ελέγχεται κατά διαστήματα υποβάλλεται 

σε τυχαίους ελέγχους, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, από ανεξάρτητο ελεγκτή, τον 

οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή προς τον σκοπό αυτό. [Τροπολογία 32] 

2α.  Η χρηματοδότηση των μέτρων παρακολούθησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 



και του Συμβουλίου1. Σε περίπτωση μόλυνσης που προέρχεται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες, οι χρεώσεις επιβαρύνουν τον υπεύθυνο για τη μόλυνση. 

[Τροπολογία 33] 

 

Άρθρο 9 

Διορθωτικά μέτρα και ειδοποίηση των καταναλωτών 

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη τήρησης των 

παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, ώστε να εντοπίζονται 

τα αίτιά της. 

1α.  Τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες αναφορικά με την εκτίμηση κινδύνου 

των πυρηνικών σταθμών και των γύρω περιοχών σε σχέση με τις ραδιενεργές 

ουσίες στο νερό. [Τροπολογία 34] 

1β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πληροφορίες που αφορούν την παρουσία 

ραδιενεργών ουσιών στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

περιλαμβάνονται στην έκθεση που δημοσιεύεται ανά τριετία σχετικά με την 

ποιότητα του νερού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 

98/83/ΕΚ. [Τροπολογία 35] 

 

2.  Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 5, Όταν δεν τηρούνται οι παραμετρικές τιμές που έχουν 

καθοριστεί για το ραδόνιο και την ΟΕΔ από φυσικές πηγές, το οικείο κράτος μέλος 

εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει σε κίνδυνο αξιολογεί αμέσως το επίπεδο του 

κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και τις δυνατότητες παρέμβασης λαμβάνοντας 

υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, Εάν 

υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για 

την αποκατάσταση της να διασφαλίσει ότι η υδροδότηση συμμορφώνεται με τα 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς 
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και 
την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1). 



κριτήρια ποιότητας του νερού που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. 

 

2α.  Όταν δεν τηρούνται οι παραμετρικές τιμές που έχουν καθοριστεί για το τρίτιο και 

την ΟΕΔ που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, το οικείο κράτος μέλος 

διασφαλίζει ότι η έρευνα, η οποία πρέπει να ξεκινά αμέσως, προσδιορίζει τη φύση, 

την έκταση και τον δοσιμετρικό αντίκτυπο της μόλυνσης. Η έρευνα λαμβάνει 

υπόψη όλα τα περιβάλλοντα που διατρέχουν τον κίνδυνο να πληγούν από τη 

μόλυνση και όλες τις οδούς έκθεσης. Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά για τη λήψη 

των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων με σκοπό να διασφαλίσει ότι το νερό 

ανταποκρίνεται και πάλι στις παραμετρικές τιμές. Δίνεται προτεραιότητα σε λύσεις 

επεξεργασίας στην πηγή της μόλυνσης. Τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα μπορούν 

να φθάσουν έως και την παύση λειτουργίας της οικείας εγκατάστασης εάν η 

ποιότητα του νερού απαιτεί τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Το ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το κόστος των διορθωτικών μέτρων βαρύνει τον 

ρυπαίνοντα. [Τροπολογία 36] 

 

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 δημοσιεύονται, τίθενται στη διάθεση 

του κοινού το συντομότερο δυνατόν και περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ. Εφόσον Εάν ο 

κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, το οικείο 

κράτος μέλος εξασφαλίζει την ειδοποίηση των καταναλωτών, από κοινού με τους 

υπεύθυνους φορείς, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές ειδοποιούνται αμέσως και 

λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 

και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν, στοιχεία που 

δημοσιεύονται και διατίθενται στο Διαδίκτυο το συντομότερο δυνατόν. 

Εξασφαλίζουν επίσης χωρίς καθυστέρηση εναλλακτική μη μολυσμένη υδροδότηση. 

[Τροπολογία 37] 

Άρθρο 9α 

Τροποποίηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ 



Η οδηγία 98/83/EK τροποποιείται ως εξής: 

1)  Στο παράρτημα Ι, η ενότητα «ραδιενέργεια» στο Μέρος Γ διαγράφεται.  

2)  Στο παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α, παράγραφος 2, οι δύο τελευταίες φράσεις 

διαγράφονται. [Τροπολογία 38] 

 

Άρθρο 9β 

Επανεξέταση των παραρτημάτων 

1.  Τουλάχιστον κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή επανεξετάζει τα παραρτήματα βάσει της 

επιστημονικής και τεχνικής προόδου και μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 9γ, να θεσπίζει τροποποιήσεις προκειμένου να 

λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος.  

2.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τους λόγους για τους οποίους έχει αποφασίσει να 

τροποποιήσει ή να μην τροποποιήσει τα παραρτήματα, αναφερόμενη στις 

επιστημονικές εκθέσεις που ελήφθησαν υπόψη. [Τροπολογία 39] 

Άρθρο 9γ 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου.  

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9β εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την …*. Η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 

εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.  

                                                 
*  Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.  



3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει 

να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. 

Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

 

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9β τίθεται σε ισχύ 

μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

[Τροπολογία 40] 

Άρθρο 9δ 

Ενημέρωση και κατάρτιση εκθέσεων 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται 

στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την 

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, και όχι μόνο σε περίπτωση που ο 

ενδεχόμενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος. 

 

2.  Όλα τα κράτη μέλη με δίκτυα ύδρευσης που βρίσκονται σε περιοχές όπου 

εντοπίζονται δυνητικές εστίες —ανθρωπογενούς ή φυσικής— ραδιενεργού 

μόλυνσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις ραδιενεργών 

ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στις εκθέσεις που υποβάλλουν ανά 

τριετία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως προβλέπεται 



στο άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ. 

3.  Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην έκθεσή της σχετικά με την ποιότητα του νερού που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στην Κοινότητα, όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ, τα ευρήματα των κρατών μελών όσον αφορά την 

παρουσία ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. 

[Τροπολογία 41] 

Άρθρο 10 

Μεταφορά 

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς με την παρούσα οδηγία το αργότερο 

[ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 11-η ακριβής ημερομηνία 

θα προστεθεί από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων] έως …*. Ανακοινώνουν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 42] 

 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη 

δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 12 

Αποδέκτες 

                                                 
*  Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.  



Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

…,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Ο Πρόεδρος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Παραμετρικές τιμές για το ραδόνιο και το τρίτιο και παραμετρική τιμή ολικής ενδεικτικής 

δόσης για άλλες ραδιενεργές ουσίες, που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 

Ραδιενέργεια 

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις 

Ραδόνιο 222 Rn 100 20 Bq/l  

Τρίτιο 100 20 Bq/l  

Ολική ενδεικτική 

δόση (προερχόμενη 

από φυσικές πηγές) 

0,10 mSv/έτος (Σημείωση 1) 

Ολική ενδεικτική 

δόση (προερχόμενη 

από ανθρώπινες 

δραστηριότητες) 

0,01 mSv/έτος  

Σημείωση 1: Εξαιρούνται το τρίτιο, το κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα 

διάσπασης του ραδονίου.<BRK>[Τροπολογία 43] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών 



1.  Γενικές αρχές και συχνότητες παρακολούθησης 

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το πόσιμο νερό ως προς το τρίτιο 

ή τη ραδιενέργεια για το ραδόνιο και τον προσδιορισμό της ολικής ενδεικτικής δόσης 

(ΟΕΔ), εάν έχουν πειστεί, βάσει των αποτελεσμάτων άλλης παρακολούθησης, ότι τα 

επίπεδα τόσο του τριτίου, όσο και της υπολογιζόμενης ολικής ενδεικτικής δόσης είναι 

πολύ χαμηλότερα από την παραμετρική τιμή. Το πόσιμο νερό δεν είναι υποχρεωτικό 

να παρακολουθείται ως προς το ραδόνιο, εάν τα κράτη μέλη έχουν πειστεί, βάσει των 

αποτελεσμάτων άλλης παρακολούθησης, ότι τα επίπεδα του ραδονίου είναι πολύ 

χαμηλότερα από την παραμετρική τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τη σχετική απόφασή τους, καθώς και 

τα αποτελέσματα της άλλης παρακολούθησης για τη φυσική ραδιενέργεια και τη 

ραδιενέργεια που οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν αναλύσεις αναφοράς και περιοδικές αναλύσεις.  

 

Οι αναλύσεις αναφοράς πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εξέτασης της 

αίτησης έγκρισης διανομής πόσιμου νερού. Για τα δίκτυα διανομής που βρίσκονται 

ήδη σε λειτουργία, τα κράτη μέλη ορίζουν τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει 

να πραγματοποιηθούν αναλύσεις ανάλογα με τον όγκο του νερού και το επίπεδο του 

ενδεχόμενου κινδύνου, είτε πρόκειται για φυσική ραδιενέργεια είτε για τις 

ραδιολογικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι αναλύσεις 

αναφοράς πρέπει να επιτρέπουν την αναζήτηση και ποσοτικοποίηση του συνόλου 

των οικείων φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων. 

Για τη φυσική ραδιενέργεια, πρέπει να ποσοτικοποιείται τουλάχιστον η 

δραστηριότητα των ακόλουθων 9 ραδιονουκλιδίων: ουράνιο 238, ουράνιο 234, 

ράδιο 226, ραδόνιο 222, μόλυβδος 210, πολώνιο 210, ράδιο 228 (εάν κρίνεται 

απαραίτητο βάσει του άμεσου προϊόντος της διάσπασής του, του ακτινίου 228), 

ακτίνιο 227 (εάν κρίνεται απαραίτητο βάσει του άμεσου προϊόντος της διάσπασής 

του, του θορίου 227). 

 



Για τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, πρέπει να αναζητούνται οι 

ενδεχόμενες πηγές μόλυνσης και ο κατάλογος των ραδιονουκλιδίων που πρέπει να 

ελέγχονται καταρτίζεται βάσει του αποτελέσματος της εν λόγω αναζήτησης. Εκτός 

από τους ειδικούς ελέγχους που σχετίζονται με το αποτέλεσμα της έρευνας, η 

ανάλυση αναφοράς περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη μέτρηση του τριτίου, του 

άνθρακα 14, του στροντίου 90 και των ισοτόπων του πλουτωνίου, καθώς και μια 

ανάλυση με φασματογραφία ακτίνων γ που επιτρέπει τον έλεγχο της 

δραστηριότητας των κύριων τεχνητών ραδιονουκλιδίων που εκπέμπουν 

ακτινοβολία γ (συγκεκριμένα κοβάλτιο 60, ιώδιο 131, καίσιο 134, καίσιο 137, 

αμερίκιο 241).  

Το αποτέλεσμα των αναλύσεων αναφοράς χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της αναλυτικής στρατηγικής για τους περιοδικούς ελέγχους. Με την επιφύλαξη του 

αποτελέσματος των αναλύσεων αναφοράς, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην 

ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου, οι περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη 

συχνότητα του ελέγχου που αναφέρεται στο σημείο 4. [Τροπολογία 44] 

2.  Ραδόνιο και τρίτιο 

Το πόσιμο νερό πρέπει να παρακολουθείται ως προς το ραδόνιο ή το τρίτιο, εφόσον 

υπάρχει στην περιοχή υδροληψίας πηγή ραδονίου ή τριτίου και δεν είναι δυνατόν να 

αποδειχθεί, βάσει άλλων προγραμμάτων επιτήρησης ή ερευνών, ότι τα επίπεδα 

ραδονίου ή τριτίου είναι πολύ χαμηλότερα από την ενδεικτική παραμετρική τιμή των 

100 Bq/l. Όταν απαιτείται παρακολούθηση ως προς το ραδόνιο ή το τρίτιο, αυτή 

διενεργείται με την ελεγκτική συχνότητα.  

 

3.  Ολική ενδεικτική δόση 

Το πόσιμο νερό πρέπει να παρακολουθείται ως προς την Ολική Ενδεικτική Δόση 

(ΟΕΔ), εφόσον υπάρχει στην περιοχή υδροληψίας πηγή τεχνητής ή εμπλουτισμένης 

φυσικής ραδιενέργειας και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί, βάσει άλλων 

προγραμμάτων επιτήρησης ή ερευνών, ότι η ΟΕΔ είναι πολύ χαμηλότερη από την 

ενδεικτική παραμετρική τιμή του 0,1 mSv/έτος. Όταν απαιτείται παρακολούθηση των 

επιπέδων των τεχνητών ραδιονουκλιδίων, αυτή διενεργείται με την ελεγκτική 



συχνότητα που εμφαίνεται στον πίνακα. Όταν απαιτείται παρακολούθηση των 

επιπέδων των φυσικών ραδιονουκλιδίων, τα κράτη μέλη καθορίζουν τη συχνότητά της 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν τις χρονικές 

μεταβολές των επιπέδων των φυσικών ραδιονουκλιδίων στους διάφορους τύπους 

υδάτων. Ανάλογα με τις προβλεπόμενες μεταβολές, η συχνότητα παρακολούθησης 

ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ μίας και μόνης δοκιμαστικής μέτρησης και της 

ελεγκτικής συχνότητας. Εφόσον απαιτείται μία και μόνη δοκιμαστική μέτρηση της 

φυσικής ραδιενέργειας, επιβάλλεται επαναληπτική δοκιμαστική μέτρηση, τουλάχιστον 

όποτε επέρχονται αλλαγές στην παροχή που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις 

συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων στο πόσιμο νερό.  

 

Σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων απομάκρυνσης των ραδιονουκλιδίων από το 

πόσιμο νερό, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση παραμετρικών τιμών, η 

παρακολούθηση διενεργείται με την ελεγκτική συχνότητα. 

Στις περιπτώσεις που, αντί των απαιτούμενων, χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα 

άλλων προγραμμάτων επιτήρησης ή ερευνών για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 

προς την παρούσα οδηγία, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος 

σημείου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους 

έλαβαν τη σχετική απόφασή τους, καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των εν 

λόγω προγραμμάτων παρακολούθησης ή ερευνών. [Τροπολογία 45] 

4.  Η ελεγκτική συχνότητα παρακολούθησης καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ελεγκτική συχνότητα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται 

από δίκτυο διανομής 

Όγκος νερού που διανέμεται 

ή παράγεται ημερησίως εντός 

της ζώνης παροχής 

Αριθμός δειγμάτων 

ανά έτος 



(Σημειώσεις 1 και 2) 

m³ 

(Σημείωση 3) 

≤ 100 (Σημείωση 4) 

> 100 ≤ 1 000 1 

> 1 000 ≤ 10 000 1 

+ 1 για κάθε κλάσμα του 

συνολικού όγκου ίσο με 

3 300 m³/ημέρα 

ή μικρότερο 

> 10 000 ≤ 100 000 3 

+ 1 για κάθε κλάσμα του 

συνολικού όγκου ίσο με 

10 000 m³/ημέρα 

ή μικρότερο 

> 100 000 10 

+ 1 για κάθε κλάσμα του 

συνολικού όγκου ίσο με 

25 000 m³/ημέρα 

ή μικρότερο 

 

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή, εντός της 

οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης προέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός 

της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ομοιόμορφη. 

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές ημερολογιακού έτους. Για τον καθορισμό 



της ελάχιστης συχνότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον αριθμό κατοίκων 

μιας ζώνης παροχής αντί του όγκου του νερού, υποθέτοντας ότι κάθε άτομο καταναλώνει 200 

l/ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω νερό δεν τελεί υπό εμπορική εκμετάλλευση και 

δεν διανέμεται εκτός της σχετικής ζώνης. [Τροπολογία 46] 

Σημείωση 3: Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων θα πρέπει να είναι χρονικά και 

χωρικά ισοκατανεμημένος. 

Σημείωση 4: Η συχνότητα αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης 

1.  Φυσική ραδιενέργεια 

1.1. Διαλογή για την τήρηση της Ολικής Ενδεικτικής Δόσης (ΟΕΔ) για τη φυσική 

ραδιενέργεια 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν προσφεύγουν σε μεθόδους διαλογής 

(screening) ως προς την ολική ακτινοβολία α και την ολική ακτινοβολία β για την 

παρακολούθηση της ενδεικτικής παραμετρικής τιμής που έχουν ως στόχο τον 

προσδιορισμό νερού που ενδέχεται να οδηγήσει στην υπέρβαση της ΟΕΔ, με 

εξαίρεση το τρίτιο, το κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του 

ραδονίου και που απαιτεί πιο διεξοδικές αναλύσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

αποδείξουν ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούν δεν οδηγεί σε ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα (νερό που θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την ΟΕΔ ενώ η 

κατανάλωσή του οδηγεί σε επίπεδα δόσης που υπερβαίνουν την παραμετρική τιμή 

0,1 mSv/έτος). Η στρατηγική του ελέγχου λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των 

αναλύσεων ραδιολογικού χαρακτηρισμού του νερού. [Τροπολογία 47] 

 

Εάν η ολική ακτινοβολία α και η ολική ακτινοβολία β δεν υπερβαίνουν τα 0,1 Bq/l και 

1,0 Bq/l, αντιστοίχως, τα κράτη μέλη μπορούν να υποθέτουν ότι η ΟΕΔ είναι 

μικρότερη από την ενδεικτική παραμετρική τιμή του 0,1 mSv/έτος και δεν απαιτείται 



περαιτέρω ραδιολογική έρευνα, εκτός εάν από άλλες πηγές πληροφοριών είναι γνωστή 

η παρουσία συγκεκριμένων ραδιονουκλιδίων στην παροχή νερού, τα οποία ενδέχεται 

να προκαλέσουν τιμές ΟΕΔ υψηλότερες από 0,1 mSv/έτος. Τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαλογής που βασίζονται στη μέτρηση της 

ολικής δραστηριότητας α και ολικής δραστηριότητας β πρέπει να επιδεικνύουν 

προσοχή όσον αφορά τους ενδεχόμενους μετρολογικούς περιορισμούς (για 

παράδειγμα τη μη συνεκτίμηση των ακτινοβολιών β χαμηλής ενέργειας), να 

επιλέγουν σωστά την ενδεικτική τιμή κάτω από την οποία το νερό θεωρείται ότι 

πληροί τα κριτήρια, ιδίως όσον αφορά την ολική δραστηριότητα β, και να 

λαμβάνουν υπόψη τον αθροιστικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων β και α. 

[Τροπολογία 48] 

Εάν η ολική ακτινοβολία α υπερβαίνει το 0,1 Bq/l ή η ολική ακτινοβολία β υπερβαίνει 

το 1,0 Bq/l, επιβάλλεται ανάλυση για συγκεκριμένα ραδιονουκλίδια. Τα προς μέτρηση 

ραδιονουκλίδια καθορίζονται από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη όλων των 

κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές πηγές ραδιενέργειας. Δεδομένου ότι 

υψηλά επίπεδα τριτίου ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη της παρουσίας άλλων 

τεχνητών ραδιονουκλιδίων, το τρίτιο, η ολική ακτινοβολία α και η ολική ακτινοβολία 

β θα πρέπει να μετρώνται στο ίδιο δείγμα.  

 

Αντί της προαναφερόμενης διαλογής ως προς την ολική ακτινοβολία α και την ολική 

ακτινοβολία β, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν άλλες 

αξιόπιστες μεθόδους διαλογής με βάση ραδιονουκλίδια ως ένδειξη της παρουσίας 

ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό. Εάν μία από τις συγκεντρώσεις ραδιενέργειας 

υπερβαίνει το 20% της αντίστοιχης συγκέντρωσης αναφοράς ή η συγκέντρωση τριτίου 

υπερβαίνει την αντίστοιχη παραμετρική τιμή των 100 Bq/l, απαιτείται ανάλυση 

επιπρόσθετων ραδιονουκλιδίων. Τα προς μέτρηση ραδιονουκλίδια καθορίζονται από 

τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη όλων των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά 

με τις πιθανές πηγές ραδιενέργειας.  

1.1.1.  Επιλογή της ενδεικτικής τιμής 

Όσον αφορά την ολική δραστηριότητα β ή την υπολειπόμενη ολική δραστηριότητα 



β (μετά την αφαίρεση της συμβολής του καλίου-40), η χρήση ενδεικτικής τιμής 1 

Bq/l δεν εγγυάται απαραίτητα την τήρηση της παραμετρικής τιμής 0,1 mSv/έτος. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγξουν τη ραδιενεργή δραστηριότητα του μολύβδου 210 

και του ραδίου 228, δύο ραδιονουκλιδίων που εκπέμπουν ακτινοβολία βήτα 

ιδιαίτερα υψηλής ραδιοτοξικότητας. Για έναν ενήλικο καταναλωτή, η ΟΕΔ 0,1 

mSv/έτος επιτυγχάνεται όταν η ραδιενεργή δραστηριότητα του νερού φτάσει τα 

0,2Bq/l (για την αθροιστική δραστηριότητα του ραδίου 228 και του μολύβδου 210), 

ήτοι το ένα πέμπτο της ενδεικτικής τιμής του 1 Bq/l· για την κρίσιμη ομάδα των 

παιδιών κάτω του ενός έτους και υποθέτοντας ότι η ημερήσια κατανάλωση νερού 

φθάνει τα 55 cl, η ΟΕΔ επιτυγχάνεται όταν η δραστηριότητα του ραδίου 228 

προσεγγίζει τα 0,02 Bq/l ή όταν η δραστηριότητα του μολύβδου 210 πλησιάζει τα 

0,06 Bq/l. 

 

Όσον αφορά την ολική δραστηριότητα α, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν τη 

συμβολή του πολωνίου 210 γιατί η χρήση μιας ενδεικτικής τιμής 0,1 Bq/l δεν 

εγγυάται απαραίτητα την τήρηση της παραμετρικής τιμής του 0,1 mSv/έτος. Όσον 

αφορά την κρίσιμη ομάδα των παιδιών κάτω του ενός έτους και υποθέτοντας ότι η 

ημερήσια κατανάλωση νερού φθάνει τα 55 cl, η έκθεση υπερβαίνει την ΟΕΔ όταν η 

ραδιενεργή δραστηριότητα του πολωνίου 210 φτάσει τα 0,02 Bq/l, ήτοι το ένα 

πέμπτο της ενδεικτικής τιμής του 0,1 Bq/l. [Τροπολογία 49] 

1.1.2.  Υπολογισμός της αθροιστικής συμβολής της ακτινοβολίας άλφα και βήτα  

Η ΟΕΔ προκύπτει από τις δόσεις που προέρχονται από το σύνολο των 

ραδιονουκλιδίων που περιέχονται στο νερό, είτε διασπώνται σε μορφή α είτε σε 

μορφή β. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των ελέγχων της ολικής δραστηριότητας α 

και β πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά προκειμένου να κριθεί εάν υπάρχει 

υπέρβαση της ΟΕΔ.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση του ακόλουθου τύπου:  

Ολική δραστηριότητα α / ενδεικτική τιμή ολικής δραστηριότητας α + ολική 

δραστηριότητα β / ενδεικτική τιμή ολικής δραστηριότητας β < 1 [Τροπολογία 50] 



 

2. 1.2.  Υπολογισμός της ΟΕΔ 

ΟΕΔ είναι η δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια ενός έτους λόγω πρόσληψης του 

συνόλου των φυσικών ραδιονουκλιδίων – φυσικών και τεχνητών – των οποίων η 

παρουσία ανιχνεύθηκε σε παροχή νερού, με εξαίρεση το τρίτιο, το κάλιο-40, το 

ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου. Η ΟΕΔ υπολογίζεται από 

τις συγκεντρώσεις τη ραδιενεργή δραστηριότητα των ραδιονουκλιδίων και τους 

συντελεστές δόσης που καθορίζονται για τους ενήλικες στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α 

της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που 

αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο υπολογισμός 

πραγματοποιείται για την πλέον εκτεθειμένη ομάδα του πληθυσμού, η οποία 

καλείται κρίσιμη ομάδα, βάσει των τύπων κατανάλωσης που προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή. Για τα φυσικά ραδιονουκλίδια, η κρίσιμη ομάδα αποτελείται από 

παιδιά κάτω του ενός έτους. Εφόσον τηρείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος, τα 

κράτη μέλη μπορούν να υποθέτουν ότι η ΟΕΔ είναι μικρότερη από την ενδεικτική 

παραμετρική τιμή του 0,1 mSv/έτος και δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα: 

[Τροπολογία 51] 
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όπου:  

Ci(obs) = παρατηρούμενη συγκέντρωση του ραδιονουκλιδίου i 

Ci(ref) = συγκέντρωση αναφοράς του ραδιονουκλιδίου i 

 n = αριθμός των ανιχνευόμενων ραδιονουκλιδίων. 

 

Εφόσον δεν τηρείται ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος, θεωρείται ότι έχει σημειωθεί 

πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αναλύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του αποτελέσματος. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρωθούν 

εντός προθεσμιών που εξαρτώνται από το πόσο μεγάλη είναι η υπέρβαση της 



παραμετρικής τιμής μόνον εάν τα ραδιονουκλίδια εξακολουθούν να είναι παρόντα, με 

ανάλογες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, για ένα πλήρες έτος όσο μεγαλύτερη η 

υπέρβαση τόσο συντομότερη η προθεσμία. Τα κράτη μέλη καθορίζουν πόσες 

επαναληπτικές δειγματοληψίες χρειάζονται και τις προθεσμίες που πρέπει να 

τηρηθούν για να εξασφαλιστεί ότι οι μετρούμενες τιμές είναι αντιπροσωπευτικές της 

μέσης συγκέντρωσης ραδιενέργειας για ένα πλήρες έτος όντως υπάρχει υπέρβαση της 

παραμετρικής τιμής που έχει οριστεί για την ΟΕΔ. [Τροπολογία 52]  

Συγκεντρώσεις αναφοράς για τη ραδιενέργεια φυσικής προέλευσης στο πόσιμο νερό1 

Προέλευση Ραδιονουκλίδιο Συγκέντρωση  

αναφοράς 

Κρίσιμη ηλικία: 

 

Φυσικό 

U-2382 3,0 Bq/l 1,47 Bq/l 
< 1 έτος 

U-2342 2,8 Bq/l 1,35 Bq/l 
< 1 έτος 

Ra-226 0,5 Bq/l 0,11 Bq/l 
< 1 έτος 

Ra-228 0,2 Bq/l 0,02 Bq/l 
< 1 έτος 

Pb-210 0,2 Bq/l 0,06 Bq/l 
< 1 έτος 

Po-210 0,1 Bq/l 0,02 Bq/l 
< 1 έτος 

 

 

 

Τεχνητό 

C-14 240 Bq/l  

Sr-90 4,9 Bq/l  

Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l  

Am-241 0,7 Bq/l  

Co-60 40 Bq/l  

Cs-134 7,2 Bq/l  

Cs-137 11 Bq/l  



I-131 6,2 Bq/l  

 

1 Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τα πλέον διαδεδομένα φυσικά και τεχνητά 

ραδιονουκλίδια. Συγκεντρώσεις αναφοράς για άλλα ραδιονουκλίδια είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν με τη χρήση των συντελεστών δόσης που καθορίζονται για τους 

ενήλικες στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α της οδηγίας 96/29/Eυρατόμ ή σε πιο 

πρόσφατες πηγές πληροφοριών που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών και με την παραδοχή πρόσληψης 730 λίτρων ετησίως. Ο υπολογισμός 

πρέπει να πραγματοποιείται για την ηλικιακή ομάδα που εκτίθεται περισσότερο 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της ολικής ενδεικτικής δόσης του 0,1 mSv, 

ανεξάρτητα από την ηλικία του καταναλωτή. Η Επιτροπή προσδιορίζει την 

κατανάλωση νερού των διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών. 

2  Ένα χιλιοστόγραμμο (mg) φυσικού ουρανίου περιέχει 12,3 Bq U-238 και 12,3 Bq U-

234. Ο παρών πίνακας αναφέρεται αποκλειστικά στις ραδιολογικές ιδιότητες του 

ουρανίου και όχι στη χημική του τοξικότητα. [Τροπολογία 53] 

 

 2α.  Ραδιολογικός αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

Τα προς μέτρηση ραδιονουκλίδια καθορίζονται από τα κράτη μέλη, βάσει όλων των 

πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τις δυνητικές πηγές ραδιενέργειας 

ανθρώπινης προέλευσης. 

2a.1.  Παρακολούθηση του τριτίου 

Πραγματοποιείται ειδική ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο του 

τριτίου στο πλαίσιο της ανάλυσης αναφοράς και εφόσον απαιτείται περιοδικός 

έλεγχος της εν λόγω παραμέτρου. Εάν η ραδιενεργή δραστηριότητα υπερβαίνει τα 

10 Bq/l σημαίνει ότι υπάρχει ανωμαλία και πρέπει να αναζητηθεί η προέλευσή της, 

ενώ μπορεί να αποτελεί ένδειξη της παρουσίας άλλων τεχνητών ραδιονουκλιδίων. Η 

παραμετρική τιμή των 20 Bq/l αποτελεί ένα ανώτατο όριο πέραν του οποίου είναι 

απαραίτητο να αναζητηθεί η πηγή της μόλυνσης και να ενημερωθεί το κοινό. Η 



συγκέντρωση αναφοράς που αντιστοιχεί στην παραμετρική τιμή 0,01 mSv/έτος 

είναι 680 Bq/l (ή σε 500 Bq/l αν συνυπολογιστεί το έμβρυο). 

 

2α.2.  Υπολογισμός της ΟΕΔ που σχετίζεται με ανθρώπινες δραστηριότητες 

Η ΟΕΔ είναι η δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια ενός έτους λόγω πρόσληψης 

του συνόλου των ραδιονουκλιδίων ανθρώπινης προέλευσης, των οποίων η παρουσία 

ανιχνεύθηκε σε παροχή νερού, συμπεριλαμβανομένου του τριτίου. 

Η ΟΕΔ υπολογίζεται από τη ραδιενεργή δραστηριότητα των ραδιονουκλιδίων και 

τους συντελεστές δόσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α της 

οδηγίας 96/29/Ευρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που αναγνωρίζουν 

οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται για την 

πλέον εκτεθειμένη ομάδα του πληθυσμού, η οποία καλείται κρίσιμη ομάδα, βάσει 

των τύπων κατανάλωσης που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις συγκεντρώσεις αναφοράς που 

αντιστοιχούν στην παραμετρική τιμή 0,01 mSv/έτος. Σε αυτή την περίπτωση, 

εφόσον τηρείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος, τα κράτη μέλη μπορούν να 

υποθέτουν ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής και ότι δεν απαιτείται 

πιο διεξοδική έρευνα: 
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όπου: 

Ci(obs) = παρατηρούμενη συγκέντρωση του ραδιονουκλιδίου i 

Ci(ref) = συγκέντρωση αναφοράς του ραδιονουκλιδίου i 

n = αριθμός των ανιχνευόμενων ραδιονουκλιδίων. 

Εάν δεν τηρείται ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος, πρέπει να πραγματοποιηθούν 



συμπληρωματικές αναλύσεις χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να επαληθευθεί η 

εγκυρότητα του αποτελέσματος και να προσδιοριστεί η πηγή της μόλυνσης. 

[Τροπολογία 54] 

 

Συγκεντρώσεις αναφοράς για τη ραδιενέργεια ανθρώπινης προέλευσης στο πόσιμο νερό1 

 Ραδιονουκλίδιο Συγκέντρωση 

αναφοράς 

Κρίσιμη ηλικία: 

 H3 680 Bq/l/500 Bq/l 2 έως 7 ετών / 

έμβρυο 

 C-14 21 Bq/l 2 έως 7 ετών  

 Sr-90 0,22 Bq/l < 1 έτος 

 Pu-239/Pu-240 0,012 Bq/l < 1 έτος 

 Am-241 0,013 Bq/l < 1 έτος 

 Co-60 0,9 Bq/l < 1 έτος 

 Cs-134 0,7 Bq/l Ενήλικοι  

 Cs-137 1,1 Bq/l Ενήλικοι 

 I-131 0,19 Bq/l 1 έως 2 ετών 

1  Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τα πλέον διαδεδομένα τεχνητά ραδιονουκλίδια. 

Συγκεντρώσεις αναφοράς για άλλα ραδιονουκλίδια είναι δυνατόν να υπολογιστούν 

με τη χρήση των συντελεστών δόσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας 

Α της οδηγίας 96/29/Eυρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που 

αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο υπολογισμός πρέπει 

να πραγματοποιείται για την ηλικιακή ομάδα που εκτίθεται περισσότερο 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της ολικής ενδεικτικής δόσης του 0,1 mSv, 

ανεξάρτητα από την ηλικία του καταναλωτή. Η Επιτροπή προσδιορίζει την 

κατανάλωση νερού των διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών.  

[Τροπολογία 55] 

 

3.  Χαρακτηριστικά επιδόσεων και αναλυτικές μέθοδοι 

Για τις κατωτέρω παραμέτρους ραδιενέργειας, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά 



επιδόσεων είναι ότι με τη χρησιμοποιούμενη αναλυτική μέθοδο πρέπει να είναι 

δυνατή, τουλάχιστον, η μέτρηση συγκεντρώσεων ίσων προς την παραμετρική τιμή, με 

το καθοριζόμενο όριο ανίχνευσης.  

Παράμετροι Ραδιονουκλίδιο 

Όριο ανίχνευσης 

(Σημείωση 1) 

Σημειώσεις 

Ραδόνιο 10 Bq/l Σημειώσεις 2 και 3 

Τρίτιο 10 Bq/l Σημειώσεις 2 και 3 

Ολική ακτινοβολία α 

Ολική ακτινοβολία β  

0,04 Bq/l 

0,4 Bq/l 

Σημειώσεις 2 και 4 

Σημειώσεις 2 και 4 

U-238 0,02 Bq/l Σημειώσεις 2 και 6 

U-234 0,02 Bq/l Σημειώσεις 2 και 6 

Ra-226 0,04 Bq/l Σημείωση 2 

Ra-228 0,08 0,01 Bq/l Σημειώσεις 2 και 5 

Pb-210 0,02 Bq/l Σημείωση 2 

Po-210 0,01 Bq/l Σημείωση 2 

C-14 20 Bq/l Σημείωση 2 

Sr-90 0,4 0,1 Bq/l Σημείωση 2 

Pu-239/Pu-240 0,04 0,01 Bq/l Σημείωση 2 

Am-241 0,06 0,01 Bq/l Σημείωση 2 

Co-60 0,5 0,1 Bq/l Σημείωση 2 

Cs-134 0,5 0,1 Bq/l Σημείωση 2 



Cs-137 0,5 0,1 Bq/l Σημείωση 2 

I-131 0,5 0,1 Bq/l Σημείωση 2 

Σημείωση 1: Το όριο ανίχνευσης υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11929-7 

«Προσδιορισμός του ορίου ανίχνευσης και των κατωτάτων ορίων για τη λήψη αποφάσεων στις 

μετρήσεις ιονιζουσών ακτινοβολιών – Μέρος 7»: Βασικές αρχές και γενικές εφαρμογές, με 

πιθανότητα σφάλματος 1ης και 2ης τάξης 0,05 για κάθε περίπτωση. 

Σημείωση 2: Η αβεβαιότητα των μετρήσεων υπολογίζεται και αναφέρεται ως πλήρης τυπική 

αβεβαιότητα ή ως διευρυμένη τυπική αβεβαιότητα με συντελεστή διεύρυνσης 1,96, σύμφωνα 

με τον Οδηγό του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την έκφραση της 

αβεβαιότητας των μετρήσεων (ISO, Γενεύη 1993, διορθωμένη επανέκδοση Γενεύη, 1995). 

 

Σημείωση 3: Το όριο ανίχνευσης για το ραδόνιο και το τρίτιο ανέρχεται σε 10% 50% της 

αντίστοιχης παραμετρικής τιμής των 100 Bq/l 20 Bq/l. 

Σημείωση 4: Το όριο ανίχνευσης για την ολική ακτινοβολία α και την ολική ακτινοβολία β 

ανέρχεται σε 40% των τιμών διαλογής 0,1 και 1,0 Bq/l, αντιστοίχως. Αυτές οι τιμές μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού αφαιρεθεί η σημαντική συμβολή των ραδιονουκλιδίων 

ιδιαίτερα υψηλής ραδιοτοξικότητας (μόλυβδος 210, ράδιο 228 και πολώνιο 210).  

Σημείωση 5: Αυτό το όριο ανίχνευσης εφαρμόζεται μόνο στην καθιερωμένη διαλογή. Σε 

περίπτωση νέας πηγής νερού, για την οποία είναι ευλογοφανής η υπέρβαση του 20% της 

συγκέντρωσης αναφοράς για το Ra-228, το όριο ανίχνευσης για τον πρώτο έλεγχο είναι 0,02 

Bq/l όσον αφορά τις ειδικές κατά ραδιονουκλίδιο μετρήσεις Ra-228. Αυτό ισχύει και για τις 

περιπτώσεις που απαιτείται επανάληψη του ελέγχου. 

Σημείωση 6: Η χαμηλή τιμή του ορίου ανίχνευσης που καθορίζεται για το ουράνιο οφείλεται 

στη συνεκτίμηση της χημειοτοξικότητάς του. [Τροπολογία 56] 

 


